
Dodatek č. 1 pro rok 2017 

ke

Smlouvě

o účasti na řešení grantového projektu reg. č. 14-37086G panelu P203, a poskytnutí části 
dotace na jeho podporu, kterou dne 4. 2. 2014 uzavřely dále uvedené smluvní strany

Smluvní strany

1. Univerzita Karlova

Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, CZ

Součást: Matematicko-fyzikální fakulta

Adresa: Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Zastoupená: prof. RND. Janem Kratochvílem, CSc., děkanem MFF UK

Bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1

č. účtu: 38330021/0100

ID datové schránky: píyj9b4

dále jen „Příjemce" na straně jedné

a

2. Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.

Sídlo: Fričova 298, 251 65 Ondfejov

IČO: 67985815

DIČ: CZ67985815

Zastoupený/á: prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc., ředitel

Bankovní spojení: ČNB Praha

č.účtu: 94-69025011/710

ID datové schránky: 49qnh3h

dále jen „Další účastník“ na straně druhé

Příjemce a Další účastník dále společně jen jako „smluvní strany"

uzavírají v souladu s čí. I I I . ,  odst. 3.2. a čí. VI., odst. 6.4. Smlouvy o účastí na řešení grantového 
projektu reg. č. 14-37086G panelu P203 a poskytnuti části dotace na jeho podporu ze dne 4. 2. 2014 
(dále jen Smlouva) tento Dodatek č. 1 pro rok 2017 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):



1.1. Mezi smluvními stranami byla uzavřena Smlouva, jejímž předmětem bylo stanovení práv a 
povinností smluvních stran, podmínek pro realizaci Části níže specifikovaného grantového projektu a 
podmínek pro jeho podporu z veřejných prostředků (dále jen „Projekt“),

Název grantového projektu: Centrum Alberta Einsteina pro gravitaci a astrofyziku

Registrační číslo grantového projektu: 14-37086G panelu P203

Řešitel projektu: prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr.h.c., rodné číslo 420107/029

Spoluřešitel projektu prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc.

1.2. Pojmy používané v tomto Dodatku mají obdobný význam jako pojmy použité v rámci Smlouvy.

II.

2.1. Smluvní strany v souladu se Smlouvou upřesňuji tímto Dodatkem výši Grantových prostředků, 
které je Příjemce povinen z dotace poskytnuté mu na řešení Projektu v roce 2017 poskytovatelem 
převést Dalšímu účastníkovi.

2.2. Na řešení Části projektu v dalším kalendářním roce jeho trvání budou Dalšímu účastníku 
Příjemcem převedeny z dotace poskytnuté poskytovatelem pro rok 2017 Grantové prostředky 
v celkové výši a struktuře:

CELKEM 2 427 000 Kč

z toho ostatní provozní náklady: 665 000 Kč

náklady na pořízení dlouhodobého majetku: 0 Kč

osobní náklady 1 762 000 Kč

2.3. Výše Grantových prostředků je stanovena v souladu s Dodatkem č. 1 pro rok 2017 ke Smlouvě o 
poskytnutí dotace na podporu grantového projektu č. 14-37086G panelu P203 uzavřené mezi 
Příjemcem a poskytovatelem.

2.4. Grantové prostředky budou Příjemcem převedeny Dalšímu účastníku v termínu stanoveném 
Smlouvou.

III.

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.

3.2 Neplatnost jakéhokoliv ustanovení tohoto Dodatku se nedotýká platnosti Dodatku jako celku nebo 
platnosti kterékoliv jeho jiné části.

3.3.Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření. Tento Dodatek se po uzavření 
stává nedílnou součástí Smlouvy.

3.4. Tento Dodatek je proveden v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž tři jsou určeny pro 
Příjemce (z toho jedno vyhotovení zašle Příjemce poskytovateli a jedno Řešiteli), dva pro Dalšího 
účastníka, který se zavazuje jedno vyhotovení předat Spoluřešiteli.

3.5. Další účastník bere na vědomí, že Příjemce je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb. a 
že je Příjemce povinen tento Dodatek, další Dodatky a Smlouvu uveřejnit v registru smluv podle tohoto 
zákona. Smluvní strany pro tyto účely shodně prohlašují, že uvedené dokumenty neobsahují obchodní 
tajemství žádné z nich.



3.6. Smluvní strany níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců potvrzují, že jsou 
seznámeny a srozuměny s celým obsahem tohoto Dodatku a že pokud jím z tohoto Dodatku plynou 
jakékoli povinnosti či naopak práva, bez výhrad je přijímají a takto se k uvedenému Dodatku připojují. 
Smluvní strany dále potvrzují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle. byl sjednán 
určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni a/nebo za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

1 1 - 04-  201/

Za Příjemce: proí. R ND  Jan K ra tochvíl, CSc. 
děkan M FF UK

datum :

Jméno, příjmení, funkce a podpis

Razítko:

Řešitel: profJ^NDr. Jiří Bičák, DrSc., dr.h.c., 

Jméno, příjmení a podpis

datum:.... ý.D. JrM,.

Za da lš ího  účastn íka : prof. RNDr. V la d im ír Karas, DrSc. ¿ a tu m : Lf \ ~ ? r .
ředite l

Jméno, příjmení, funkce a/PC3pi%

Razítko:

Spoluřešitel: prof. RNDr, Vladimír Karas, DrSc. datum:.

Jméno, příjmení a podpis





Příloha č. 1 k Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu č. 14-37086G panelu
č. P203

Rozpis grantových prostředků pro kalendářní rok 2017 řešení Projektu

Pro kalendářní rok 2017 řešení Projektu budou Poskytovatelem Příjemci poskytnuty grantové prostředky 

v následující výši:_________________________________________________________________________________________

Příjemce: Univerzita Karlova IČO: 00216208

Řešitel: prol. RNDr. Jiří Blčák. DrSc. Rodné číslo: 4

Ostatní provozní náklady: 3 010 000 Kč

Náklady na pořízení dlouhodobého majetku: 0 Kč

Osobní náklady: 7 278 000 Kč

Celkem náklady: 10 288 000 Kč

2  této částky převede Příjemce dalším účastníkům, pokud nejsou organizační složkou státu, níže uvedenou část 

grantových prostředků. Dalším účastníkům -  organizačním složkám státu, poukáže GA ČR finanční prostředky 

rozpočtovým opatřením a částka převedená Příjemci bude snížena o tuto část._______________ _________________

Spolupříjem ce: Astronom ický ústav AV ČR, v.v.i. IČO; 67985815

Spoluřešitei: proť. RNDr. V ladimír Karas, DrSc. Rodné číslo:

Ostatní provozní náklady: 665 000 Kč

Náklady na pořízení dlouhodobého majetku: 0 Kč

Osobní náklady: 1 762 000 Kč

Celkem náklady: 2 427 000 Kč

Spolupříjemce: Matematický ústav AV ČR, v.v.I. IČO: 67985840

Spoluřešitei: Mgr. Vojtěch Pravda, Ph.D. Flodné číslo:

Ostatní provozní náklady: £ 12 000 Kč

Náklady na pořízení dlouhodobého majetku: C Kč

Osobní náklady: 1 149 000 Kč

Celkem náklady: 1 661 000 Kč

Spolupříjemce: Slezská univerzita v Opavě IČO: 47813059

Spoluřešitei: prof, RNDr, Zdeněk Stuchlík, CSc. Rodné číslo: t

Ostatní provozní náklady: 633 000 Kč

Náklady na pořízení dlouhodobého majetku: 0 Kč

Osobní náklady: 1 367 000 Kč

Celkem náklady: 2 000 000 Kč

Konec Přílohy č. l
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